
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 6º ____ 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Notação e Registro Musical: Formas de registro do som 

Habilidades:  

(GO-EF06AR161-A/C) Compreender a necessidade do registro musical, conhecendo e 
identificando os diferentes tipos de registros: convencional e não convencional. 

 

NOTAÇÃO MUSICAL 
 

Os sistemas de leitura e escrita utilizados para a representação gráfica de uma obra musical são 

chamados de notação musical.  O elemento básico de qualquer notação musical é a nota, que 

representa um único som com suas características básicas: DURAÇÃO E ALTURA. Os sistemas de 

notação permitem representar muitas outras características, tais como variações de intensidade, 

andamento, expressão e a técnica que o instrumentista ou o cantor deve executar.  

Já conhecemos as 7 notas musicais:  DÓ-RÉ-MI-FÁ-SOL-LÁ-SI.  A sequência organizada dessas 

notas é denominada escala, que pode ser ascendente ou descendente: 

 

 

 



 

 

                        

  

 No teclado, as notas aparecem do som mais grave para o mais agudo. 

 

ATIVIDADE I 

Agora que você aprendeu as notas musicais, vamos aprender a cantá-las? Acesse o link abaixo, 

conheça e cante a música Minha Canção, que faz parte do Espetáculo Musical “Os Saltimbancos”.  

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=BWLho1frFBI  

 

Minha Canção 

Enriquez ‐ Bardotti ‐ Chico Buarque 

Espetáculo  “Os Saltimbancos” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dó     Ré       Mi     Fá      Sol      Lá       Si          Dó         Si       Lá        Sol           Fá         Mi      Re      Dó    

Doce a música 

Silenciosa 

Larga o meu peito 

Solta‐se no espaço 

Faz‐se certeza 

Minha canção 

Réstia de luz onde 

Dorme o meu irmão 

 

Dorme a cidade 

Resta um coração 

Misterioso 

Faz uma canção 

Soletra um verso 

Lavra a melodia 

Singelamente 

Dolorosamente 

 

                  Fonte: www.portaledumusicalcp2.mus.br  

https://www.youtube.com/watch?v=BWLho1frFBI
http://www.portaledumusicalcp2.mus.br/


 

 

 
ATIVIDADE II 
 

Acesse o link -  https://www.youtube.com/watch?v=vp80skK4Udo - Minha Canção – Os 

Saltimbancos, acessado em 26/08/2020. 

Agora você é o(a) cantor(a) solista. Cante a música que você aprendeu com o acompanhamento dos 

instrumentos (sinos). Escute atentamente a altura e a duração de cada nota. Se possível grave sua  

performance! 

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7391 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vp80skK4Udo
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=7391

